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Kaavoituskatsaus 2021

Kunnan tulee maankäyttö- ja ra-
kennuslain (MRL § 7) mukaan laa-
tia vähintään kerran vuodessa kat- 
saus kunnassa ja maakunnan liitos-
sa vireillä olevista ja lähiaikoina vi-
reille tulevista kaava-asioista, jotka 
eivät ole merkitykseltään vähäisiä. 
Kempeleen kunnanhallitus hyväk-
syi katsauksen sisällön 13.9.2021 § 
331 kokouksessaan.

Kaavoituskatsaus kertoo asuk-
kaille heidän ympäristössään ta-
pahtuvien muutossuunnitelmien 
lähtökohdista, sisällöstä, aikatau-
luista ja vaikutusmahdollisuuksista. 
Kaavoituskatsaus on osa vuoropu-
helua, jota kunta käy kaavoituksen 
eri vaiheissa kuntalaisten, maan-
omistajien sekä muiden osallisten 
ja yhteistyötahojen kanssa. Työn 

alla olevista kaavoista ja niiden vi-
rallisista kuulemisista tiedotetaan 
lisäksi erikseen kuntatiedottees-
sa, sanomalehdissä, ja sähköisesti 
kunnan kotisivujen virallisella ilmoi-
tustaululla.

Kaavoitukseen liittyvistä asioista 
vastaa kunnan kaavoittaja. Lisää 
tietoa kaavoituksesta löytyy kaa-
voituksen nettisivuilta osoitteesta 
www.kempele.fi/kaavoitus. 

Kempeleessä asuntotonttien va-
rausta, vuokrausta ja myyntiä hoitaa 
maankäyttöpäällikkö ja yritystontte-
ja hallinnoi elinkeinojohtaja. Kem-
peleen tonttitarjonnan tilanne löytyy 
nettisivuilta kohdasta Tonttipörs-
si, lisätietoa asuntotonteista löytyy 
kohdasta Tontit ja asuminen.

Kempeleen kunnan teknisissä 
palveluissa edistetään kun-
nan tasapuolista kehittämistä 
maanhankinnalla, kaavoituk-
sella ja rakentamisen ohja-
uksella. Maankäytön, kaavoi-
tuksen ja rakennusvalvonnan 
lisäksi teknisissä palveluissa 
toimivat myös ja kiinteistö- ja 
kunnallistekniikkapuoli (kadut, 
puistot, liikenne).
• Tekninen johtaja  

Tuomo Perälä, puh. 050 
416 9922

Viralliset nähtävilläolot:
Nähtävillä olevat kaava-asia-
kirjat löytyvät Kempeleen 
kunnan internet-sivuilta. Kaa-
voitusta koskevat kuulutukset 
julkaistaan kunnan sähköisel-
lä ilmoitustaululla osoitteessa 
www.kempele.fi/ajankohtais-
ta/viralliset-kuulutukset.
Kunnan yhteystiedot:
• Kirjaamon sähköposti:  

kirjaamo@kempele.fi
• Kempeleen kunnan pos-

tiosoite: PL 12, 90441 
KEMPELE

• Käyntiosoite: Vihikari 10, 
2 krs., 90440 Kempele

• Sähköpostiosoitteet: etuni-
mi.sukunimi@kempele.fi

KAAVOITUS
• Strategia- ja ohjelmatyö, 

seutuyhteistyö, yleis- ja 
asemakaavoitus sekä vi-
ranhaltijapäätökset (poik-
keamispäätökset, suun-
nittelutarveratkaisut, 
tonttijaonmuutokset): 
Kaavoittaja Kaija Mura-
ja, puh. 050 3163 769

• Yleis- ja asemakaavoitus, 
maankäytön ohjelmatyö, 
seutuyhteistyö:  
Kaavasuunnittelija Lau-
ra Felin, puh. 040 486 
0394

• Asemakaavoitus ja poik-
keamispäätösten valmis-
telu, rakennustapaohjeet, 
rakentamisen ohjaus: 
Kaavasuunnittelija Suvi 
Jänkälä, puh. 040 5452 
383

• Asemakaavoitus, tonttija-
onmuutosten ja suunnitte-
lutarveratkaisujen valmis-
telu: 
Kaavasuunnittelija Juha 
Auno, puh. 040 182 0509

Kaavoituksen toimipiste sijait-
see osoitteessa Vihikari 10. 
Kaavoituksen henkilökunta 
on tavoitettavissa toimistolla 
maanantaisin klo 9.00–15.00. 
Muina aikoina tapaamiset 
kaavoituksen kanssa pyyde-

tään varaamaan etukäteen 
puhelimitse tai sähköpostitse. 
Poikkeamispäätös-, suunnit-
telutarve- ja tonttijaonmuutos-
hakemukset voi tehdä sähköi-
sesti Lupapiste.fi -palvelussa. 
Ennen hakemuksen jättämis-
tä voi pyytää etukäteen ohja-
usta kyseisten hakemusten 
valmistelijoilta.
Sähköposti: kaavoitus@kem-
pele.fi tai etunimi.sukunimi@
kempele.fi.

MAANKÄYTTÖ
• Tontinluovutussopimukset 

ja maanhankinta: 
Maankäyttöpäällikkö Pet-
ri Joro, puh. 050 4636 504

• Tonttitilanne, kaava- ja 
karttaotteet, suunnittelun 
lähtötietoaineisto ja asia-
kasneuvonta: 
Tekninen avustaja Kaisu 
Pieniniemi, puh. 050 316 
9540, 
Kartoittaja Jaana Joke-
la, puh. 050 3169539

• Kartoittaja Laura Lind-
holm, puh. 050 316 9692

RAKENTAMISEN LUVAT, 
VALVONTA JA OHJAUS 
Valmiiden asemakaavojen to-
teuttamista ohjaa kunnan ra-
kennusvalvonta. Lupapiste.fi 
–palvelussa voi hoitaa kaikki 
rakennushankkeeseen liitty-
vät rakennus-, toimenpide-, 
maisema- ja purkulupa-asiat, 
kun tunnistautuu palveluun 
pankkitunnistuksen, varmen-
nekortin tai mobiilivarmenteen 
avulla.
Rakennuspaikan merkitsemi-
nen, rakentamisen aikaiset 
katselmukset ja aloituskoko-
ukset varataan tapauskoh-
taisesti ajanvarausnumeros-
ta. Samassa numerossa on 
myös asiakaspalvelu, josta 
voi tiedustella mm. asema-
kaavaotteita tai rakennus-
paikan osoite- ja rakennusoi-
keustietoja. Rakennusluvan 
hakemiseen liittyvät kysymyk-
set voi esittää kunnan raken-
nusvalvonnalle. Tapaamiset 
rakennustarkastajan kanssa 
pyydetään varaamaan etukä-
teen ajanvarausnumerosta.
• Ajanvarausnumero: puh. 

050 3169 660
• Rakennuspaikan merkka-

us: puh. 050 3169692 tai 
050 3169539

• Käyntiosoite: Vihikari 10, 
2 krs., 90440 Kempele

Sähköinen asiointi:
• www.lupapiste.fi
• https://www.kempele.fi/

rakennusvalvonta

Kempeleen kunnan tekniset palvelut

Maankäyttö- ja rakennuslaki mää-
rittelee kaavajärjestelmän, suun-
nitteluprosessin sekä osallistu- 
mismahdollisuudet kaavoja valmis-
teltaessa. Osallisilla on mahdolli-
suus ilmaista mielipiteensä kaavan 
valmisteluaineistosta sekä jättää 
muistutus kaavaehdotuksesta en-
nen kuin kaava hyväksytään. 

Suomalaisessa maankäytön 
suunnittelujärjestelmässä valtio-
neuvoston hyväksymät valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ohjaavat kaikkea maankäytön-
suunnittelua. Maakuntakaava puo-
lestaan ohjaa kunnan laatimaa 
yleiskaavaa ja yleiskaava ohjaa yk-
sityiskohtaisen asemakaavan laa-
timista kunnan omien strategisten 
suunnitelmien pohjalta. Yleis- ja 
asemakaavat hyväksyy kunnanval-
tuusto. Alueidenkäytön suunnitte-
lussa noudatetaan maankäyttö- ja 
rakennuslain säädöksiä. 

Kempeleen kunnan rakennusjär-
jestyksen mukaan kunnan asema-
kaavoittamaton alue on suunnitte-
lutarvealuetta. Tämä tarkoittaa, että 
rakentamiselle on asetettu laissa 
erityiset edellytykset, joiden tulee 
täyttyä, jotta rakennuslupa voidaan 
myöntää. Kaavasta poikkeavaa ra-

kentamista koskevien päätösten 
osalta toimivalta on kunnalla. Vä-
häinen poikkeaminen voidaan teh-
dä rakennusluvan yhteydessä, 
mutta muu kuin vähäinen poikkea-
minen edellyttää poikkeamislupa-
päätöstä ennen rakennusluvan ha-
kemista. Kaavan vastaiset ratkaisut 
sen sijaan edellyttävät kunnan har-
kinnan mukaan tehtävää kaava-
muutosta.

Ympäristöministeriö on käynnis-
tänyt maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistuksen valmistelun. 
Uudistuksen päätavoitteita ovat hii-
lineutraali yhteiskunta, luonnon mo-
nimuotoisuuden vahvistaminen, ra-
kentamisen laadun parantaminen 
sekä digitalisaation edistäminen. 
Tavoiteaikataulun mukaan lakieh-
dotus lähetettäisiin lausuntokier-
rokselle syyskuun 2021 aikana ja 
hallituksen esitys uudeksi maan-
käyttö- ja rakennuslaiksi valmistuisi 
vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja maankäytön suun-
nittelujärjestelmästä: http://www.
ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_
ja_kaavoitus/Maankayton_suunnit-
telujarjestelma sekä  maankäyttö- ja 
rakennuslain kokonaisuudistukses-
ta: https://mrluudistus.fi/.

Kaavajärjestelmä ja suunnittelutasot

Zeniitin urheilu- ja virkistysalueet lomittuvat viihtyisiin asuinkortteleihin ja 
maastoliikuntareittien välityksellä ympäröiviin metsä- ja luontoalueisiin. 
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Maakuntakaavassa on esi-
tetty koko Pohjois-Pohjan-
maan maakunnan alueiden 
käytön periaatteet. Maa-
kuntakaavan keskeisin oi-
keusvaikutus on, että se 
on ohjeena laadittaessa tai 
muutettaessa kunnan yleis-
kaavaa ja asemakaavaa 
sekä ryhdyttäessä muu-
toin toimenpiteisiin aluei-
den käytön järjestämiseksi. 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaavaa on uudistettu 
2009 alkaen kolmessa vai-

heessa, jotka käsittelevät 
eri aihepiirejä. 

1. vaihemaakuntakaavas-
sa käsiteltävät aihepiirit oli-
vat energiantuotanto ja -siir-
to, kaupan palvelurakenne 
ja aluerakenne, taajamat, 
luonnonympäristö sekä lii-
kennejärjestelmä ja logis-
tiikka. 1. vaihemaakunta-
kaava tuli lainvoimaiseksi 
6.3.2017.

2. vaihemaakuntakaavas-
sa käsiteltiin koko maakun-
nan maaseudun asutusra-

kenne, kulttuuriympäristöt, 
virkistys- ja matkailualueet, 
seudulliset materiaalikes-
kus- ja jätteenkäsittelyalu-
eet, seudulliset ampumara-
dat sekä puolustusvoimien 
alueet. 2. vaihemaakunta-
kaava tuli lainvoimaiseksi 
2.2.2017.

3. vaihemaakuntakaavan 
teemat olivat kiviaines- ja 
pohjavesialueet, mineraali-
varat ja kaivokset, tuulivoi-
ma-alueiden tarkistukset 
ym. tarvittavat päivitykset. 

Lisäksi Kempeleen kannal-
ta keskeisiä teemoja, joihin 
liittyen 3.vaihemaakunta-
kaavassa tehtiin muutoksia 
merkintöihin ja määräyk-
siin, olivat erityisesti Oulun 
seudun liikennejärjestel-
mä ja kaupan suuryksiköi-
den mitoitus. 3. vaihemaa-
kuntakaava hyväksyttiin 
maakuntaval tuustossa 
11.6.2018 ja maakuntahal-
litus määräsi sen voimaan 
5.11.2018. Pohjois-Suo-
men hallinto-oikeus hylkä-

si hyväksymispäätöksestä 
tehdyt valitukset. Päätök-
sestä on valitettu korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. 

Lisätietoja maakuntakaa-
vasta ja maakuntakaavo-
jen yhdistelmäkartta löy-
tyy Pohjois-Pohjanmaan 
liiton sivuilta: https://www.
pohjois-pohjanmaa.fi/alue-
suunnittelu/maakuntakaa-
voitus.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Voimassa olevat 
yleiskaavat
Kempeleen kunnan alu-
eella on voimassa Kempe-
leen Taajaman osayleis-
kaava 2040, Linnakankaan 
osayleiskaava 2030 sekä 
Sipola-Rajakorven ja Ke-
tolanperän osayleiskaa-
vat. Voimassa olevat yleis-
kaavat löytyvät Kempeleen 
kunnan internet -sivuilta. 
Kempeleen kunnan ajan-
tasa-asemakaava löytyy 
Kempeleen kunnan tontti-
pörssi-karttapalvelusta hel-
posti selailtavana nettiver-
siona. 

Oulun  kaupunki-
seutuyhteistyö
Oulun seudun yleiskaa-
va 2020 on Kempeleen ja 
naapuruskuntien hyväksy-
mä yhteinen suunnittelu-
asiakirja. Se ohjaa Oulun 
seudun yhdyskuntaraken-
teen kehitystä alueilla, joilla 
kunnat eivät ole hyväksy-
neet tarkempaa kuntakoh-
taista yleiskaavaa. Lisäksi 
seudun yhteistyönä ja Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen aloitteesta laadit-
tu Oulun kaupunkiseudun 
rakennemalli 2040 tukee 
seudun kuntien yhteistä 
maankäytön, asumisen, lii-

kenteen ja palveluverkon 
pitkän tähtäimen suunnit-
telua olematta kuitenkaan 
maankäyttöä juridisesti oh-
jaava kaava-asiakirja. 

Oulun kaupunkiseudun 
kahdeksan kunnan, Poh-
jois-Pohjanmaan li iton 
ja valtion kesken solmit-
tiin kesäkuussa 2020 kol-
mas MAL-sopimus vuosille 
2020–2031. Sopimuksis-
sa määritellään 12 vuoden 
kehityspolku sekä keskei-
simmät, vaikuttavimmat 
ja osapuolten yhteistyötä 
edellyttävät maankäyttöä, 
asumista ja liikennejärjes-
telmän kehittämistä koske-
vat tavoitteet ja konkreet-
tiset toimenpiteet vuosille 
2020–2023. Sopimus tar-
kistetaan rullaavasti edus-
kuntavaalikausittain. Oulun 
kaupunkiseudun MAL-so-
pimuskuntia ovat Hailuoto, 
Ii, Kempele, Liminka, Lu-
mijoki, Muhos, Oulu ja Tyr-
nävä sekä Pohjois-Pohjan-
maan liitto. 

M A L - s o p i m u k s e s s a 
2020–2031 tavoitteena on 
kestävä ja vähähiilinen yh-
dyskuntarakenne ja liiken-
nejärjestelmä, asumisen 
ja elinympäristön laatu ja 
seudun elinvoimaisuut-
ta tukevat maankäyttö- ja 

liikennehankkeet. Osana 
MAL-sopimuksen toteutta-
mista sopimuskunnat laati-
vat Oulun seudun kehitys-
kuvan 2030+, joka korvaa 
seudun yhteisen rakenne-
mallin 2040. Lisätietoa Ou-
lun kaupunkiseudun kun-
tien yhteistyöstä löytyy 
osoitteesta https://www.
ouka.fi/oulu/oulun-seutu ja 
https://www.ouka.fi/kehi-
tyskuva

Vireillä olevat 
yleiskaavat
1: Kempeleen eteläisen 
alueen osayleiskaava 
Eteläisen alueen osayleis-
kaavatyö käynnistyi syk-
syllä 2019 (kh 12.8.2019 § 
221), jolloin julkaistiin osal-
listumis- ja arviointisuun-
nitelma (OAS). Kaavatyön 
käynnistymisestä tiedotet-
tiin kirjeitse kaava-alueen 
maanomistajia. Ennen kaa-
vatyön alkamista laadittiin 
esiselvityksiä, joissa kartoi-
tettiin alueen luonto- ja mai-
sema-arvoja sekä alueen 
potentiaalia logistiikkatoi-
mintojen alueena.

Osayle iskaavan ta-
voitteena on mahdollis-
taa aluevaraukset, jotka 
luovat pitkän tähtäimen 

edellytykset tehokkaille, 
turvallisille ja ympäristöys-
tävällisille logistiikka- ja lii-
kenneratkaisuille sekä luo-
da edellytykset kasvua ja 
työpaikkoja edistävälle kil-
pailukykyiselle teollisuu-
delle. Logistiikka-alueiden 
sijainnin suunnittelussa 
huomioidaan valtakunnalli-
sesti arvokas Limingan la-
keuden maisema-alue, jo-
ka on myös linnustollisesti 
merkittävää aluetta. Toise-
na yleiskaavatyön tavoit-
teena on selvittää miltä 
osin Niittyrannan ja Raja-
korven asumiseen tarkoi-
tetuilta alueilta edellyte-
tään asemakaavoitusta, 

suunnittelutarveharkintaa 
ja onko yleiskaavaa joiltain 
osin mahdollista käyttää 
kyläalueilla maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL) 44 §:n 
mukaisesti suoraan raken-
tamisluvan myöntämisen 
perusteena.

Osayleiskaavaa koske-
vat vaihtoehtoiset kaava-
rungot on asetettu näh-
täville 30.6.–27.8.2021. 
Tavoitteena on, että vaih-
toehtotarkastelun jälkeen 
kaavaluonnos saataisiin 
nähtäville keväällä 2022 
ja kaavaehdotus syksyllä 
2022, jotta kaava voitaisiin 
hyväksyä vuosien 2022 ja 
2023 vaihteessa.

Yleiskaavat

Asemakaavat
Vireillä olevat 
asemakaavat
2: Linnakangas, 
Zeniitin matkailualue 
ja Linnakaarron 
länsipuolen asuinalueet
Linnakankaan pohjois-
osassa sijaitsevalle suun-
nittelualueelle laadittavan 
asemakaavan tavoitteena 
on ohjata tulevaa maan-

käyttöä siten, että alueel-
le eli Zeniittiin muodostuu 
matkailun, työpaikkojen, 
kaupan ja virkistyksen kes-
kus sekä laadukasta asu-
mista, jotka liittyvät Zeniitin 
palveluihin. Suunnittelus-
sa huomioidaan olemassa 
olevat luonto- ja muinais-
muistokohteet sekä hyö-
dynnetään olevia virkistys-
reittejä. 

Zeniit in asemakaava 
on tullut vireille 4.9.2019. 
Kaavan valmisteluvai-
heessa on teetetty run-
saasti erilaisia selvityksiä 
ja osallistettu eri yhteis-
työtahoja. Kaavaehdotus 
on ollut nähtävillä 30.6.–
27.8.2021. Asemakaava 
pyritään saamaan lainvoi-
maiseksi syksyllä 2021.
3: Ollakka, 

keskusta-alueen 
asemakaavamuutos 
Kempeleen keskustaa ke-
hitetään siten, että Kem-
peleentien eteläpuoleises-
ta Ollakan alueesta tulee 
viihtyisä ja houkutteleva 
urbaani asuin- ja työpaik-
ka-alue hyvien joukko- ja 
kevyen liikenteen yhteyk-
sien ulottuvilla. Kempe-
leen kunta järjesti keväällä 

2016 keskustan kehittämi-
seksi ideakilpailun, jonka 
voittajaksi valittiin ehdotus 
Tiimalasi. Voittajasuunni-
telman pohjalta laadittiin 
luonteeltaan yleispiirtei-
nen maankäyttöä ohjaava 
kaavarunko, joka on poh-
jana alueen asemakaavo-
jen laatimiselle ja muutta-
miselle.

Suunnittelualueen laa-

Kaavoituskatsaus 2021

Zeniitin alueesta Kempeleen Linnakankaalla visioidaan 
seudullista virkistysaluetta.
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Kaavoituskatsaus 2021

Vireillä olevat kaavahankkeet

1: Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava 
2: Linnakangas, Zeniitin matkailualue ja 
Linnakaarron länsipuolen asuinalueet
3: Ollakka, keskusta-alueen 
asemakaavamuutos 
4: Ollila, Pirilän pelto
5: Haapamaa, Metsärinteen asuinalueen 
laajennus 
6: Vihiluoto, Vihiluodontie-Lentokentäntie 
risteys 

Vireille tulevat kaavahankkeet

7: Hakamaan pohjoisosa ja Kuivalanperä, 
työpaikka-alueet
8: Vihiluoto, kortteli 23005 lähialueineen
9: Paituri, kortteli 12002 lähialueineen 
(Paiturintien risteys)
10: Santamäki, kortteli 7001

Valmistuneet kaavahankkeet

11: Asemanseutu, kunnantalon alue
12: Asemanseutu, Niemeläntie
13: Ristisuo, Zatelliitin laajennus
14: Linnakangas, Linnakaarron itäpuolen 
asuinalue
15: Metsärinne, Karhunlenkki

Kaavoitushankkeet 
kartalla

juuden sekä käyttötar- 
koitusten ja tavoitteiden 
moninaisuuden vuoksi ase-
makaavamuutos on eriy-
tetty kahdeksi hankkeek-
si: pohjoisosan asumiseen 
painottuva alue sekä ete-
läosan työpaikka- ja teolli-
suusrakentamiseen painot-
tuva alue.

Asemakaavan valmistelu 
jatkuu aktiivisesti syksyllä 
2021 ja asumiseen painot-
tuvan suunnittelualueen 
asemakaavaluonnos ase-
tetaan nähtäville kevätkau-
della 2022.
4: Ollila, Pirilän pelto
Kempeleen kunnan ja Ou-
lun seudun koulutuskun-
tayhtymän (OSAO) yhtei-
nen kaavahanke Keskustan 
tilastoalueen Ollilan pien-

alueella käynnistettiin kun-
nanhallituksen 16.12.2020 
päätöksellä. Alustavaan 
kaavarajaukseen kuuluu 
Pirilän alueena tunnettu 
oppilaitoskortteli 1020 se-
kä sen pohjoispuoliset pel-
toalueet Piriläntien ja Kii-
esmetsän välissä. Lisäksi 
selvitetään yleiskaavassa 
osoitetun Piriläntie-Etelä-
suomentie –välisen poikki-
kadun toteuttamisen edel-
lytyksiä.

Taajaman osayleiskaa-
vassa 2040 alue on varat-
tu pääasiassa asuinkerros-
taloille, asuinpientaloille, 
yleisille ja opetustoimin-
noille sekä ympäristöhäi-
riöitä aiheuttamattomille 
palvelu- ja työpaikkatoi-
minnoille. Vanhalla puu-
tarhaoppilaitoksen alueella 

on arvokasta rakennettua 
kulttuuri- sekä puutar-
haympäristöä. Kaavamuu-
tosalueen puistorakenne 
tukeutuukin keskusta-alu-
een vision mukaisesti säi-
lytettäviin valmiisiin vi-
herympäristöihin.

Alueelle on tehty täyden-
täviä selvityksiä, ja kaava-
aluetta koskevat vaihto-
ehtoiset kaavarungot ovat 
olleet nähtävillä 30.6.–
27.8.2021. OSAO:n mai-
den asemakaavoitus op-
p i la i tosrakentamiseen 
edellyttää maankäyttöso-
pimuksen solmimista kaa-
valuonnoksen käsittelyn 
jälkeen. Kaavamuutos py-
ritään saamaan hyväksy-
misvaiheeseen vuoden 
2022 loppuun mennessä.

5: Haapamaa, 
Metsärinteen 
asuinalueen laajennus 
Ketolanperäntien länsi-
puolella sijaitsevalla Haa-
pamaan alueella on kun-
nan maanomistusta, joka 
mahdollistaa Metsärinteen 
asuinalueen laajentami-
sen. Alueelle on teetetty 
luontoselvitykset ja viite-
suunnitelma asemakaa-
voituksen taustaksi. Suun-
nittelualueella on selvitetty 
yksityisten maanomistaji-
en halukkuutta liittyä kaa-
vahankkeeseen, myös 
alueelta tähän mennessä 
saapuneet kaavoitusaloit-
teet käsitellään kaavapro-
sessin yhteydessä. Kaa-
vahanke on tullut vireille 
keväällä 2021 ja sen ta-
voiteaikatauluna on edetä 

luonnosvaiheeseen 2022 
aikana. 
6: Vihiluoto, 
Vihiluodontie-
Lentokentäntie risteys 
Asemakaavan muutos si-
joittuu Vihiluodontien ja 
Lentokentäntien risteyk-
seen ja koskee korttelin 
23022 tonttia 1 ja Lento-
kentäntien liikennealuetta. 
Alueella on vireillä Mt 815, 
Lentokentäntien paran-
taminen välillä Pohjan-
tie (vt4)–Hailuodontie (mt 
816) –hankkeen tiesuun-
nitelman ja rakennus-
suunnitelman laatiminen. 
Kunnan tavoitteena on 
asemakaavan muutoksel-
la mahdollistaa liikenne-
järjestelyt Vihiluodontien 
ja Lentokentäntien riste-
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ARVIO KUNNAN MAA- JA 
TONTTIVARANNOSTA
Kempeleen maapoliittisen ohjelman (kvalt 8.4.2019 
§ 31) mukaan kaavoituksen tavoitteena on turva-
ta tonttireservi 3–5 vuoden tarpeisiin. Raakamaata 
hankitaan yleiskaavoissa osoitetuista suunnittelu- ja 
toteuttamiskohteista asuin-, virkistys- ja yritystoimin-
taan. Niiden tulee sijaita eri puolilla kuntaa siten, 
että kaavoitusta voidaan ohjata alueille, jotka ovat 
kunnan kulloisenkin palvelutarjonnan kannalta tar-
koituksenmukaisia. Raakamaan osalta maavaranto 
on toistaiseksi kohtuullinen. Kunta on viime vuosina 
hankkinut raakamaata Hakamaan ja Zatelliitin alu-
eelta yrityskäyttöön sekä asuinrakentamisen raaka-
maata Pirilän ja Linnakankaan alueilta. 

Tonttivarannon tämänhetkinen tilanne vastaa pää-
osin maapoliittisen ohjelman tavoitteita. Yritystont-
titarpeeseen on pyritty vastaamaan viime vuosien 
asemakaavoituksella, mutta tarjonta ei ole tällä het-
kellä riittävä määrän eikä tonttityypin suhteen. Elo-
kuun lopussa 2021 kunnan tonttipörssissä oli tarjolla 
15 liiketonttia ja 5 teollisuustonttia. Yritystonttivaran-
to paranee hieman, kun Zeniitin asemakaava val-
mistuu. 

Asuinrakennustonttien osalta tonttivaranto toteut-
taa – erityisesti vireillä olevan kaavoituksen valmis-
tuttua – kestävän kasvun tavoitteita niin tonttityyppi-
jakaumaltaan kuin sijainniltaankin. Asuintalotonttien 
itä-länsijakaumaa on saatu tasapainotettua kirkon-
seudun asemakaavoituksella. Kerrostalotonttien re-
servi on saatu vastaamaan tavoitteita kunnantalon 
asemakaavamuutoksella. Lisäksi kuntakeskukses-
sa on vireillä asemakaavahankkeita, jotka tulevat 
parantamaan kerrostalotonttien varantoa.

Kempele-sopimuksen mukaisen väestönkasvun 
toteuttamiseksi on laadittu asunto-ohjelma vuosille 
2020–2025, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 
1.9.2020 § 46. Tekniset palvelut ja elinkeinopuoli ovat 
aloittaneet maankäytön toteutusohjelman laatimisen 
lähivuosien tonttitarjonnan turvaamiseksi.

MUUT MAANKÄYTÖN 
KEHITTÄMISSUUNNITELMAT
Kunnan maankäytön suunnittelua ohjaavat strate-
giat ja suunnitelmat. Maankäytön ohjelmatyö antaa 
pitkän ja lyhyen aikavälin askelmerkit maanhankin-
nalle, kaavoitukselle ja toteutukselle. Päättyneellä 
valtuustokaudella kunnassa on valmistunut useam-
pia maankäytön kokonaisuutta ohjaavia strategioita: 
Kempeleen maankäytön kehityskuva 2050, Maapo-
liittinen ohjelma 2019, Asunto-ohjelma 2020–2025 
sekä Keskusta-alueen visio. Maankäytön ja kaavoi-
tuksen toteuttaminen on kiinteästi sidoksissa liiken-
nehankkeisiin ja liikennejärjestelmän kehittämiseen, 
jota linjaa Kempeleen liikennepoliittinen ohjelma 
vuosina 2021–2025. Kestävän liikkumisen Kempe-
le -hankkeessa on edistetty viisaan työmatkaliikku-
misen edellytyksiä kunnassa ja ohjekorttien avulla 
kestävän liikkumisen olosuhteita kiinteistöillä. 

Kunnan ohjelmiin ja kehittämissuunnitelmiin voi 
tutustua osoitteessa www.kempele.fi/kehittamis-
suunnitelmat.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen on yhteistyössä Kempeleen 
kunnan kanssa laatimassa tiesuunnitelmia mm. 
Ketolanperäntielle välille Kuokkamaantie – Kem-
peleentie ja Kempeleentielle välille Eteläsuomen-
tie-Ollilantie. Hankkeista tiedotetaan Väyläviraston 
sivuilla: www.ely-keskus.fi/kuulutukset .

Kaavoituskatsaus 2021

yksessä tie- ja rakennus-
suunnitelman mukaisesti. 
Hankkeessa sovelletaan 
vaikutuksiltaan vähäisen 
asemakaavan prosessia.

Vireille tulevat 
asemakaava- hankkeet
7: Hakamaan pohjoisosa 
ja Kuivalanperä, 
työpaikka-alueet
Asemakaavan muutos ja 
laajennus Hakamaan poh-
joisosan ja Kuivalanperän 
alueella mahdollistaa työ-
paikka-alueen laajentami-
sen Kempeleen Taajaman 
osayleiskaavan 2040 mu-
kaisesti. Asemakaavoituk-
sella vastataan Kempele-
sopimuksen tavoitteisiin 
monipuolisesta ja riittäväs-
tä yritystonttitarjonnasta.
8: Vihiluoto, kortteli 
23005 lähialueineen
Vihiluodon hotelliyrittäjä 
on lähestynyt kuntaa kaa-
voitusaloitteella Vihiluodon 
osa-alueen tontin 23005-
12 osalta. Kaavoitusaloite 
koskee hotellitontin kaa-
voittamista asuntorakenta-
miseen. Asiaa on esitelty 
valtuustoseminaarissa ja 
asukastilaisuudessa syk-
syllä 2020 sekä elinvoi-
mavaliokunnassa keväällä 
2021. Maanomistajakyse-
lyllä selvitetään asemakaa-
vamuutosalueen laajuus 
sekä varmistetaan maan-
omistajien yhdenvertainen 
kohtelu. Alueen idea- ja 
viitesuunnittelua tehdään 
Oulun yliopiston arkkiteh-
tuurin yksikön kanssa.
9: Paituri, kortteli 
12002 lähialueineen 
(Paiturintien risteys)
Elinvoimavaliokunta on al-
kuvuodesta 2020 käsitellyt 
korttelia 12002 tontteja 19-
21 koskevaa kaavamuu-
toshakemusta,  jossa 
esitetään Piriläntien jouk-
koliikennekadun varrella 
sijaitsevan vajaakäyttöisen 
alueen maankäytön tehos-
tamista kaavamuutoksen 
kautta. Maanomistajakyse-
lyn avulla on määritetty 
kaavoitettava kokonaisuus 
Paiturintien molemmin 
puolin. Hanke on mää-
rä tuoda vireille syksyllä 
2021. Alueelle on tarkoitus 
osoittaa asuinrakentamista 
maltillisesti tiivistäen.
10: Santamäki, kortteli 
7001
Aurinkokujan Y- ja ET-
tonttien sekä Lääninpuis-
ton VP-alueen rajausten ja 
käyttötarkoitusten muutok-

silla tarkastellaan alueen 
kehittämistä asumiseen 
Kempeleen keskusta-alu-
een vision mukaisesti ja/tai 
oppilaitoksen tarpeisiin.

Valmistuneet 
kaavahankkeet
11: Asemanseutu, 
kunnantalon alue
Asemakaavan muutok-
sella määritettiin puretun 
kunnantalon sekä sen lä-
hiympäristön tulevaa ra-
kentamista ja käyttöä. Ylei-
sötilaisuudet, saapunut 
palaute, valiokuntaohjauk-
set sekä keskusta-alueen 
visio ohjasivat valmistelua. 
Kaava mahdollistaa alueen 
tiiviin ja korkean kehittämi-
sen asumisen, elinkeino-
jen ja yleisten toimintojen, 
kuten kunnan palveluiden 
käyttöön. Puisto ja säilyvät 
männiköt, katuvihreä sekä 
säilytettävien rakennusten 
vehreät pihaympäristöt pa-
rantavat alueen viihtyisyyt-
tä.

Baanan alikulku voidaan 
laajentaa tulevaisuudes-
sa myös joukkoliikennet-
tä palvelevaksi, jotta muo-
dostuisi jouheva raide- ja 
bussiliikenteen solmukoh-
ta Kempeleen ydinkeskus-
taan. Kaavamuutosalue 
ulottui myös Asemantien 
eteläpuolelle, missä vuosi-
kymmeniä toteutumistaan 
odottanut kauppakortteli 
muutettiin asumisen ja lii-
kehuoneistojen yhdistetyk-
si kortteliksi.

Kaavamuutoksessa on 
kiinnitetty huomiota sii-
hen, että rakennukset 
ja liikennejärjestelyt voi-
daan toteuttaa vaiheiste-
tusti pitkälläkin aikavälillä. 
Kaava oli kunnanvaltuus-
ton hyväksyntäkäsittelyssä 
7.6.2021 § 46, ja se kuulu-
tettiin voimaan 4.8.2021.
12: Asemanseutu, 
Niemeläntie
Asemakaavan muutos kos-
ki Asemanseudun korttelia 
2009 ja Eteläsuomentien 
sekä Niemeläntien lii- 
kennealueisiin rajautuvaa 
viheraluetta. Asemakaa-
vaehdotus oli nähtävillä  
25.11.–28.12.2020 ja kun-
nanvaltuuston hyväksyt- 
tävänä 1.3.2020 § 3. Ase-
makaavan muutos ja laa-
jennus kuulutettiin lainvoi-
maiseksi 21.4.2021.
13: Ristisuo, Zatelliitin 
laajennus
Asemakaavan muutoksel-

la tutkittiin laajan kauppa-
tontin jakamista ja kaava-
määräysten muuttamista 
mahdollistamaan nykyis-
tä väljemmin erilaisia kau-
pan toimintamahdollisuuk-
sia alueella. Asemakaavan 
laajennuksella laajennet-
tiin yritysaluetta Zatelliitin-
puiston länsipuolelle kun-
nan omistamille maille. 
Asemakaavaehdotus oli 
nähtävillä 4.11.–4.12.2020 
ja kunnanvaltuuston hy-
väksyttävänä 1.2.2021 § 3. 
Asemakaavan muutos ja 
laajennus kuulutettiin lain-
voimaiseksi 24.3.2021. 
14: Linnakangas, 
Linnakaarron itäpuolen 
asuinalue
Asemakaavan laajen-
nuksessa tutkittiin Lin-
nakankaan (112/026) 
asuinalueen laajentamis-
ta Linnakaarron itäpuo-
lella, 25 ha suunnittelu-
alueella. Tarkastelussa oli 
uudet tieliikenneyhteys-
tarpeet sekä moottorikelk-
kareitin uudelleen linjaus 
ja luontoselvityksen mu-
kainen luontokohde sekä 
olevat virkistysreitit. Toteu-
tuessaan kaava täyden-
tää Kempeleen ja Oulun 
seudun yhdyskuntaraken-
netta, parantaa joukkolii-
kenteen kehittämisen edel-
lytyksiä ja mahdollistaa 
tonttien luovuttamisen lä-
hivuosina Linnakankaan 
asuinalueelta. Kaavaeh-
dotus on ollut nähtävillä 
24.3.–23.4.2021 ja kun-
nanvaltuuston hyväksyt-
tävänä 7.6.2021 § 47. 
Asemakaavan laajennus 
kuulutettiin lainvoimaiseksi 
4.8.2021.
15: Metsärinne, 
Karhunlenkki
Asemakaavamuutoksen ja 
-laajennuksen tavoitteena 
oli päivittää Karhunlenk-
ki-kokoojakatuun tukeutu-
va omakotitaloalue (AO) 
paremmin paikkaansa so-
pivaksi omakoti- ja parita-
lojen alueeksi (AO ja AP). 
Suunnittelussa on otettu 
huomioon olevat reitit, alu-
een metsäluonto ja maas-
tonmuodot. Suunnittelu-
alueen pinta-ala oli noin 22 
ha, josta laajennusta 4,7 
ha.

Asemakaavaehdotus oli 
nähtävillä 3.3.–2.4.2021. 
Kunnanvaltuusto hyväk-
syi kaavan 3.5.2021 §31 
ja se kuulutettiin voimaan 
23.6.2021.


